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Widziane od œrodka

Dla mnie „Solidarnoœæ” to fenomen, który tak bardzo zmie-
ni³ nasz¹ rzeczywistoœæ. Dziêki milionom Polaków odzyskali-
œmy wolnoœæ i obaliliœmy komunizm nie tylko w naszym kra-
ju, ale w ca³ej Europie. To dziêki nam run¹³ mur berliñski. Nie-
stety, elity dzisiejszej w³adzy nie chc¹ wykorzystaæ tego feno-
menu, aby pokazaæ œwiatu tê piêkn¹ kartê naszej historii.

„Solidarnoœæ” by³a i jest Polsce potrzebna, szczególnie
teraz, gdy trzeba walczyæ o godnoœæ i sprawiedliwoœæ na-
szych rodaków, gdy trzeba walczyæ o prawdê o tragedii
smoleñskiej. Jest to coœ nies³ychanego, ¿e mamy do czynie-
nia z najwiêksz¹ w historii œwiata katastrof¹ lotnicz¹, w której
gin¹ najwy¿si urzêdnicy pañstwa polskiego, a obecna w³a-
dza próbuje zrobiæ z tego nic nieznacz¹cy epizod. Wyja-
œnienie przyczyn katastrofy, w której zgin¹³ Prezydent Pol-
ski, powinno byæ najwa¿niejsz¹ powinnoœci¹ rz¹dz¹cych, a
tak nie jest. Premier Donald Tusk po czterech miesi¹cach
„odkrywa”, ¿e œledztwo i wspó³praca ze stron¹ rosyjsk¹ nie
uk³ada siê najlepiej, ¿e pojawia siê coraz wiêcej pytañ, na
które nie ma odpowiedzi.

Wojnê wokó³ krzy¿a przed Pa³acem Prezydenckim wy-
wo³a³ Bronis³aw Komorowski, który jako prezydent elekt w
wywiadzie zapowiedzia³ usuniêcie krzy¿a, w zamian nie
proponuj¹c, nic co upamiêtni³oby ofiary smoleñskiej trage-
dii. Tylko naiwni mogli s¹dziæ, ¿e po takiej wypowiedzi nie
bêdzie reakcji. Nasuwa siê pytanie, czy by³a to gafa prezy-
denta, czy jednak œwiadoma prowokacja, aby odci¹gn¹æ
uwagê opinii publicznej od stanu finansów pañstwa i od
deklaracji wyborczych sk³adanych przez Bronis³awa Komo-
rowskiego i premiera Donalda Tuska. Bo co to nie mia³o
byæ: 30-procentowe podwy¿ki dla nauczycieli, bezp³atna
s³u¿ba zdrowia, zero prywatyzacji, waloryzacja emerytur i
rent. Zapewnienie, ¿e inni to maj¹ kryzys, a my siê rozwija-
my szybciej ni¿ inne pañstwa Unii Europejskiej - tak prze-
konywa³ Polaków kandydat na prezydenta Bronis³aw Ko-
morowski. Z kolei premier Donald Tusk dumny og³asza³, ¿e
jesteœmy zielon¹ wysp¹ rozwoju gospodarczego w czasie
recesji. Wybory siê skoñczy³y i mamy klops: stan finansów
publicznych jest fatalny, kasa pañstwa œwieci pustkami, a
nieudolny i arogancki minister finansów Jacek Rostowski
pytany o stan finansów pañstwa odsy³a do strony interneto-
wej ministerstwa. Premier mówi¹c o podwy¿ce podatku VAT
przekonuje, ¿e nie dotknie ona najubo¿szych. Zapewnia, ¿e
to tylko kilkanaœcie groszy, a eksperci zachodz¹ w g³owê,
sk¹d te wyliczenia, które nijak maj¹ siê do kwoty 5,5 mi-
liarda z³otych, które rz¹d chce pozyskaæ. Minister Rostow-
ski mówi, ¿e na podniesieniu podatków wszyscy zyskuj¹, a
odpowiedzialnoœci¹ za z³y stan finansów pañstwa obarcza
poprzedni rz¹d, jakby zapominaj¹c, ¿e Platforma Obywa-
telska rz¹dzi od trzech lat.

Z inicjatywy Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarnoœæ” 21 lipca 2010 roku w Bielsku-Bia³ej odby³a siê
konferencja „Raport PRACA POLSKA 2010 - i co dalej?”,
z udzia³em eksperta Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”,
ekonomisty i socjologa dr. Stephena Porteta. Uczestnicy kon-
ferencji, po wnikliwej dyskusji i analizie obecnej sytuacji,
pragn¹ przedstawiæ swoje wnioski, uwagi i postulaty.

Wyra¿amy nasze uznanie dla Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ” za podjêcie inicjatywy opracowania raportu na
temat sytuacji spo³eczno-gospodarczej Polski i Polaków w
dwadzieœcia lat po rozpoczêciu przemian politycznych i eko-
nomicznych w naszym kraju. To bardzo wa¿ny dokument,
zawieraj¹cy wiele gorzkich spostrze¿eñ i wniosków, choæ
nam, zwi¹zkowcom, w przeciwieñstwie do wiêkszoœci poli-

tyków, dobrze znana jest prawda o sytuacji Polaków i kondy-
cji polskiej pracy. Lektura tego raportu winna byæ obowi¹z-
kowa dla wszystkich osób, odpowiedzialnych za sytuacjê spo-
³eczno-polityczn¹ w Polsce, a zw³aszcza dla przedstawicieli
w³adz, którzy - na przekór faktom - nie kryj¹c samozadowo-
lenia wci¹¿ uprawiaj¹ propagandê sukcesu.

Uwa¿amy, ¿e obiektywna i wnikliwa diagnoza obecnej
sytuacji jest bardzo wa¿na, ale równie istotne jest, aby teraz
konsekwentnie podj¹æ dalsze decyzje i dzia³ania. Jest oczy-
wiste, ¿e g³ówny ciê¿ar walki z patologiami i zagro¿eniami,
dotykaj¹cymi polskiej pracy, spo³eczeñstwa i rodziny win-
na podj¹æ koalicja rz¹dz¹ca, maj¹ca obecnie niepodzieln¹
w³adzê w naszym kraju. To instytucje pañstwa powinny, w
drodze dialogu, wypracowywaæ nowe rozwi¹zania. Nieste-
ty, wci¹¿ nie widaæ chêci podjêcia takich dzia³añ.  W tej

sytuacji krajowe w³adze NSZZ „Solidarnoœæ” musz¹ sko-
rzystaæ z mo¿liwoœci, jakimi s¹ obywatelskie inicjatywy usta-
wodawcze. Nale¿y podj¹æ takie dzia³ania, by wprowadziæ
niezbêdne zmiany w polskim prawie. Musz¹ one poprawiæ
sytuacjê pracowników i wspieraæ rodziny poprzez wzrost
stabilnoœci finansowej, wzrost wynagrodzeñ, zapewnienie
pewnoœci zatrudnienia, wzrost wydatków publicznych na
politykê rodzinn¹ i us³ugi publiczne. Musz¹ te¿ zostaæ
wzmocnione instytucje, zapewniaj¹ce rzeczywisty dialog
spo³eczny.

W obecnej, dramatycznej sytuacji i wobec wci¹¿ nowych
zagro¿eñ, krajowe w³adze NSZZ „Solidarnoœæ” musz¹ we-
zwaæ wszelkie organizacje spo³eczne i polityczne do stwo-
rzenia ponadpolitycznego bloku na rzecz obrony praw ludzi
pracy.

Kole¿anko, Kolego
Sekcja Krajowa Oœwiaty i Wychowania Niezale¿nego

Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” zwraca
siê bezpoœrednio do Ciebie ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ sytu-
acjê w oœwiacie. Twoje warunki pracy i p³acy ulegaj¹ syste-
matycznemu pogorszeniu. Wprowadzone zmiany nie przy-
nosz¹ tak¿e korzyœci uczniom i wychowankom, równie¿ nie
przyczyniaj¹ siê do poprawy jakoœci kszta³cenia.

Straciliœmy ju¿ prawo do wczeœniejszej emerytury. Zo-
sta³eœ zobowi¹zany do prowadzenia dodatkowych bezp³at-
nych zajêæ z uczniami w ramach tzw. „godzin karcianych”.
Ich wprowadzenie przyczyni³o siê niejednokrotnie do likwi-
dacji etatów w szkolnych œwietlicach.

Realny wzrost Twoich p³ac w latach 2008 - 2011 wyniesie
8,8%, a nie 30% jak twierdzi rz¹d. Konsekwencj¹ rozporz¹-
dzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej kszta³cenia ogólnego jest nie tylko zawê¿enie
nauczanych treœci z wielu przedmiotów, ale tak¿e znaczne
zmniejszenie liczby godzin przeznaczonych na ich realizacjê
w szkole, wskutek czego wielu nauczycieli straci pracê.

Tradycyjnie ju¿, wiele nowych aktów prawnych wydawa-
nych jest w okresie wakacji. Podobnie jest w tym roku. Pierw-
szego wrzeœnia czekaj¹ Ciê wiêc niespodzianki, których byæ
mo¿e jeszcze nie jesteœ œwiadomy. Zaczn¹ tak¿e obowi¹zywaæ
wczeœniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela. I tak:

-   nauczyciele szkó³ podstawowych i gimnazjów bêd¹
zobowi¹zani do dwóch tzw. godzin karcianych, nauczy-

Tegoroczny sierpień jest wyjątkowy − obchodzimy trzydziestą roczni−
cę powstania „Solidarności”. Nikt z nas jednak nie przypuszczał, że
obchody będą odbywały się w cieniu tragedii smoleńskiej, w której
zginął Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką i kilkudziesięciu
najwybitniejszych przedstawicieli życia społeczno−politycznego naszego
kraju, że będziemy toczyć spór o krzyż i, wreszcie, że rządząca Platfor−
ma Obywatelska będzie podnosić podatki.

Rz¹d zak³ada podniesienie podatku VAT na podstawow¹
stawkê z 22 na 23 procent na okres trzech lat, na nieprze-
tworzon¹ ¿ywnoœæ z trzech do piêciu procent, z siedmiu na
osiem procent wzrosn¹ stawki na leki, budownictwo miesz-
kaniowe, a je¿eli sytuacja bêdzie taka jak dziœ, od lipca 2012
zostan¹ wprowadzone 25-procentowe stawki podatkowe,
pozosta³e stawki wzrosn¹ do siedmiu i dziesiêciu procent.
Taki wzrost podatku VAT przyniesie znaczne podwy¿ki i
uderzy w najs³absze grupy spo³eczne. Szczególnie dotkli-
wy bêdzie dla tych, u których w portfelu wydatki na artyku-
³y pierwszej potrzeby, jak ¿ywnoœæ, energia, leki, paliwo,
czynsz, us³ugi w tym komunikacja stanowi¹ du¿y procent.

Wprowadzenie wy¿szego podatku jest prób¹ zmniejsze-
nia deficytu bud¿etowego i ratowania systemu finansowa-
nia pañstwa. Z tak¹ metod¹ uzdrawiania finansów publicz-
nych nie zgadzaj¹ siê ekonomiœci. To uderza w popyt, w
konsumpcjê, a w sytuacji, kiedy walczymy z kryzysem mu-
simy wdra¿aæ mechanizmy pobudzaj¹ce popyt, a nie os³a-
biaj¹ce go. Mo¿na sobie tylko wyobraziæ, co by siê dzia³o
dzisiaj z naszymi finansami, gdyby nie decyzje poprzednie-
go rz¹du o obni¿ce sk³adki rentowej, gdzie 20 miliardów
z³otych zasili³o rynek konsumpcyjny.

Wiêkszoœæ ekonomistów bije na alarm, bo stan finansów
publicznych jest katastrofalny. Premier Tusk odpowiada, ¿e nie
interesuje go, co bêdzie za 10 czy 20 lat, ale zadowolenie oby-
wateli ¿yj¹cych tu i teraz. Jest ponoæ czteroletni plan finanso-
wy rz¹du, ale nikt go nie widzia³. Mamy podwy¿ki podatku
VAT, jest zapowiedŸ, ¿e do 2013 roku rz¹d sprzeda maj¹tek o
wartoœci 55 miliardów z³otych. Wiemy, ¿e w tym czasie d³ug
publiczny wzroœnie z 670 miliardów do 920 miliardów z³o-
tych, zaœ liczba pracowników administracji rz¹dowej zbli¿y siê
do 500 tysiêcy, a udzia³ wydatków sztywnych w bud¿ecie mo¿e
siêgn¹æ 90 procent. W dobrze rz¹dzonym kraju, jak sprzedaje
siê maj¹tek, to jednoczeœnie kraj siê odd³u¿a, a w Polsce dziêki
planom rz¹du sprzedamy maj¹tek, a d³ug tak siê zwiêkszy.

Rz¹d z podniesienia podatku VAT chce uzyskaæ w  trzy-
letnim okresie 5,5 miliarda z³otych. Jak to siê ma do sytu-
acji finansowej pañstwa, ³atwo siê domyœliæ i mo¿na to sko-
mentowaæ jak wiêkszoœæ ekonomistów: to kolejne szerze-
nie ciemnoty, wirtualne plany, kolejna zielona wyspa itd.
Byle tylko do wyborów, niewa¿ny jest stan gospodarki, naj-
wa¿niejsze dla PO i rz¹dz¹cej koalicji jest podgrzewanie
atmosfery, walka o krzy¿, straszenie prezesem Jaros³awem
Kaczyñskim i opowieœciami ile to w ci¹gu tysi¹ca dni Do-
naldowi Tuskowi uda³o siê zrobiæ. W swoim exposé pre-
mier z³o¿y³ 200 obietnic, w tym obni¿enie deficytu bud¿e-
towego i obni¿enie podatków. Jak jest ka¿dy widzi, a naj-
bardziej, niestety, odczuj¹ to najbiedniejsi nasi rodacy.

STANIS£AW SZWED

Co w nowym roku szkolnym ?

ciele szkó³ ponadgimnazjalnych nadal do jednej godzi-
ny,

-   Twój czas pracy i zakres obowi¹zków ulegnie znacz-
nemu zwiêkszeniu z uwagi na udzia³ w pracach zespo³ów po-
wo³anych w celu zdiagnozowania uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych (takich uczniów w ka¿dej szkole jest
bardzo wielu), napisania programu, wdro¿enia, oceny jego
skutków i wype³nienia wymaganej dokumentacji,

-   w okresie ferii zimowych i wakacji bêdziesz prowadzi³
zajêcia opiekuñczo-wychowawcze, jeœli takie bêdzie oczekiwa-
nie rodziców,

-   uczniowie w szkole ponadgimnazjalnej bêd¹ mogli byæ
promowani do nastêpnej klasy z jedn¹ ocen¹ niedostateczn¹.

To tylko niektóre przyk³ady. Rz¹d w minimalnym stop-
niu uwzglêdnia opiniê œrodowiska oœwiatowego. Dotychcza-
sowa pasywna postawa nauczycieli stanowi³a przyzwolenie
na niekorzystne reformy w oœwiacie.
Kole¿anko, Kolego, nie b¹dŸ obojêtna/y.

Nie pozwól na dalsze obni¿anie rangi naszego zawodu i
psucie polskiej oœwiaty.

WyraŸ swoj¹ opiniê, weŸ udzia³ w organizowanych ak-
cjach protestacyjnych. Informacje s¹ dostêpne na stronie Sek-
cji Krajowej Oœwiaty i Wychowania.

Z powa¿aniem
JADWIGA UTECHT-NOLBRZAK

Przewodnicz¹ca Regionalnej Sekcji Oœwiaty i Wychowania
NSZZ „Solidarnoœæ”

I co dalej ?


